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Editorial
Na marcovom staršovstve sa rozhodlo, že novým šéfredaktorom
ZL sa stanem ja. Prijal som to ako veľkú výzvu nielen pokračovať v
započatom diele nášho časopisu, ale zároveň priblížiť časopis viac
tam, kde by naozaj plnil svoju úlohu: k nám a zároveň o nás.
Prihováram sa vám teda ako nový šéfredaktor a zároveň by som
vám rád predstavil moju koncepciu, ktorú nepovažujem za dokonalú,
a zároveň vás vyzývam, ak máte dobré nápady, potom by ste mi ich
mali ponúknuť na zváženie a možno aj realizáciu. Vnímam zborový
časopis ako účinný len vtedy, keď plní funkciu informatívnu, ale
zároveň aj premosťuje. Hoci som medzi vami už viac ako 10 rokov,
stále by som mal veľké problémy povedať niečo o komkoľvek z vás.
Ak mám tento problém ja, potom ho - predpokladám - máte aj vy.
Nepoznáme sa navzájom a chceli by sme sa poznať viac, mať k sebe
bližšie, aby sme mohli naozaj tvoriť zborovú rodinu bratov a sestier.
Aby časopis naplnil vaše očakávanie, potom musí oslovovať. Vytvára kroniku toho, čo sa deje, udialo, ale aj toho, s kým tvoríme naše
spoločenstvo viery. Máme rôzne jubileá, ale aj iné príležitosti čosi o
sebe prezradiť - napísať. Nebojte sa, ak si myslíte, že to nezvládnete.
Sme tu na to, aby sme si navzájom pomohli. Sestra Vierka Horňáková dokáže položiť správne otázky a ak ich nepoloží ona, vyslovíte sa
vy sami, spracuje všetky aj tie obyčajné výpovede do polohy, ktorá
bude čitateľná, uhladená, osloviteľná... Už dopredu jej ďakujem za
spoluprácu. Prihláste sa buď u nej alebo sa obráťte na mňa.
Vždy som túžil, aby boli v našom časopise stále rubriky. Možno
práve teraz sa vytvára priestor, aby sa utvorili. Myslíme trebárs na
rubriku VAŠE OTÁZKY. V nej sa môžete aj anonymne pýtať na to,
čo vás trápi, na čo ste zvedaví smerom k bratovi kazateľovi, staršovstvu, ale aj ohľadom vlastného štúdia Písma. Ďalšia rubrika sa bude
nazývať SVEDECTVO. Ak máme byť spoločenstvom, potom musíme mať k sebe bližšie, ako sme mali doteraz. Chceme sa jeden za
druhého modliť, ďakovať za radosť, ktorú prežívame,
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deliť sa o bolesti a problémy. Ďalšia rubrika bude mať názov ŽIJÚ
MEDZI NAMI. Bude to také minipredstavovanie ľudí, hlavne tých
nových, ale aj tých, ktorých poznáme - nepoznáme roky. A tým nechcem končiť. Je to len moja skica, ktorú môžete rozšíriť aj vy sami,
alebo aj život sám ukáže, ktorá rubrika je životaschopná, ktorá nie je,
ktorá by mohla vzniknúť.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali
na vydávaní ZL doteraz, hlavne bratovi Vaščákovi ako doterajšiemu
šéfredaktorovi. Verím, že spoločnými silami sa dá veľa dosiahnuť.
Poďme teda do práce!
Váš Miroslav Bielik
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Slovo na tento mesiac
Dážď a sneh
Tohtoročná jar prichádza akosi nesmelo. Všetci sme už čakali, že
po nástupe ďalšieho ročného obdobia sa bude len oteplievať a jar
budeme cítiť na každom kroku. Nestalo sa tak. Namiesto hrejivých
lúčov slnka nás bičoval neľútostný vietor, napadol sneh a zmáčal nás
výdatný dážď.
Práve tieto dva elementy - dážď a sneh - pripomína prorok Izaiáš v
55, 10-11: "Lebo ako prší dážď či padá sneh z neba, tak bude moje
slovo".
Ako "tak"? Ako prijímame Božie slovo? Nevytvárame aj my nad
svojou vierou, nad svojím duchovným sluchom a srdcom súvislú
mrazivú prikrývku, na ktorú padá tak dážď ako aj sneh? Všetko pod
prikrývkou je nepriepustné, stuhnuté, možno zamrznuté na kosť. Ako
náhle však príde oteplenie, prikrývka sa roztápa a vlaha zhora môže
prenikať hlbšie a hlbšie. Ako vyzerajú tie naše rozmrazovania? Musí
sa nás dotknúť strata milovanej osoby? Vážne ochorenie? Životný
krach? ...
Božie slovo je ako sneh a dážď. Ako pôda potrebuje závlahu, tak
isto potrebuje byť zavlažované naše vnútro. Do takej miery, ako zasľubuje Pán Ježiš: "Kto prichádza ku mne, nikdy nebude trpieť hladom, a kto verí vo mňa, nikdy nebude trpieť smädom". (J 6, 35n)
Nevieme odhadnúť, koľko dažďa či snehu je treba, aby sa v nás niečo roztavilo, niečo pohlo. Aby to naše zdanlivo nepohnuteľné, zatvrdnuté zmäklo a uvoľnilo priestor pre nástup nového života vzkriesenia.
Milí veriaci rodičia! Trápite sa nad odvrátenými srdciami vašich
detí od Božieho slova? Od Boha samotného? Je tu slovo zasľúbenia:
Verte a nepochybujte! Aj po tej najkrutejšej zime príde kvitnúci máj.
Nad prírodným mrazom a zimou zvíťazilo vždy slnko. Nie inak je to
s nami. Víťazí Božia milosť odpustenia. Vánok Božieho Ducha neustále prúdi do tých, ktorí sú vystavení jeho pôsobeniu, aby nás prebral k novému životu, plnohodnotnému životu z Boha a pre Boha!
Miroslav Bielik
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Lilly
Tak sa volá naša milovaná dcérka, ktorú nám daroval náš všemohúci a nekonečne milujúci Pán. Veľmi rád sa s vami podelím o úžasný príbeh Božej nekonečnej lásky, ochrany a požehnania, ktorý sme
prežili od začiatku tehotenstva až po narodenie našej milovanej dcérky.
Tí, čo nás poznajú, vedia, že máme aj dvoch krásnych chlapcov,
staršieho Maroška a mladšieho Lukáška. Vzhľadom k tomu, že moja
milovaná manželka Irenka mala v obidvoch prípadoch dosť komplikované tehotenstvo, tak sme mali obavy z prípadného ďalšieho tehotenstva. S manželkou sme však tajne snívali o treťom dieťatku dievčatku. Na jar v roku 2011 sme zistili, že čakáme tretie dieťatko.
Po návšteve manželkinho lekára sme mali s manželkou veľmi zmiešané pocity. Dobrá správa bola, že lekár potvrdil tehotenstvo. Mal
pre nás však aj zlú správu. Vysoké riziko diagnózy „Placenta praevia“. Povedal, že z tohto dôvodu bude toto tehotenstvo veľmi nebezpečné pre život mojej milovanej manželky a tiež nám na rovinu povedal, že pôrod bude obzvlášť životu nebezpečný. Doktor manželke
povedal, aby si premyslela, či má význam takéto tehotenstvo, pri
ktorom je v hre jej vlastný život. Mali sme si premyslieť, či nedáme
dieťatko preč. Po týchto správach sme sa nevládali skoro vôbec radovať.
Našou jedinou nádejou sa stal Boh. K Nemu sme sa utiekali s
modlitbami a plačom a prosili sme Ho o pomoc. Potom sme to konečne pochopili. Cítili sme, ako sa nás Boh s láskou dotýka a hovorí
nám, aby sme mu dôverovali a že On sa o všetko postará. Počul som
hlas v mojej hlave ako ku mne hovorí:
“Neboj sa, som s vami, Ja som vás požehnal a keď mi budete dôverovať, tak vás odmením. Tvojej manželke a dieťatku sa nič nestane a
budete mať krásnu dcérku, o ktorej ste stále snívali“.
Povedal som to manželke. Veľmi sa potešila a povedala mi, že
ona sa už na začiatku rozhodla, že Boží dar neodmietne.
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Zo začiatku bolo tehotenstvo v podstate „normálne“. Irenke bolo
len strašne zle a zvracala niekoľkokrát denne, čo trvalo asi 4 týždne.
Po 15. týždni tehotenstva sa žiaľ potvrdila zlá predpoveď lekára,
diagnóza „Placenta praevia“. Manželka už musela väčšinu dňa ležať
v kľude a oddychovať. Pri jednom z bežných krvných testov na vývojové anomálie, nám lekár povedal, že riziko rázštepu chrbtice u
nášho dieťatka je 1:2! Náš lekár nám opäť odporučil dať dieťatko
preč!
Manželka doma plakala. Vtedy som jej pripomenul, čo nám Boh
zasľúbil. Myslím, že ju to upokojilo. Zavolal som manželkinmu lekárovi a vysvetlil som mu, že naše dieťatko si necháme a že my nepochybujeme o dobrom zdraví dieťaťa, ktoré nám Boh s láskou požehnal. Tiež som mu povedal, že žiadne ďalšie krvné testy neabsolvujeme, pretože zbytočne tým trápime moju ženu, ktorá teraz potrebuje
pokoj a lásku pre zdravie svoje a zdravie dieťatka. Tieto slová doktora poriadne nahnevali a povedal, že on si neberie na zodpovednosť
životy a zdravie mojej manželky a dieťatka a že nám odporúča nájsť
si iného lekára! Od tejto chvíle sme manželkinho lekára nenavštívili.
Neskôr, asi v 6. mesiaci tehotenstva, sme si našli špecialistu pôrodníka v nemocnici v Šaci. Na prvom stretnutí urobil dôkladné ultrazvukové vyšetrenie. Presne ako som očakával, nenašiel žiadny
rázštep chrbtice a povedal, že naše dievčatko je určite zdravé. Toto
bolo veľkým povzbudením pre našu vieru. Presne ako nám Pán Boh
zasľúbil.
Šesť týždňov pred termínom pôrodu, (ktorý bol stanovený na
6.12.2011) manželku hospitalizovali v nemocnici z dôvodu jej veľmi
vážnej diagnózy. Bolo veľmi dôležité, aby v prípade krvácania z placenty bola okamžite v nemocnici.
Manželku som každý deň navštevoval a trávili sme spolu veľmi
veľa času. Za ten čas sme prežili veľa príjemných chvíľ pri spoločných rozhovoroch, spoločenských hrách a modlitbách.
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V piatok večer 11.11.2011 asi okolo 8. hodiny nás navštívil náš
lekár, ktorý práve nastúpil do nočnej (vďaka Bohu). Oznámil nám, že
pôrod cisárskym rezom naplánoval na pondelok 14.11. Manželka mu
povedala, že to asi dovtedy nevydrží, lebo cíti že pôrod je blízko.
Doktor mal dobrú náladu a len sa usmieval.
Domov som prišiel okolo polnoci a hneď som išiel spať. Ledva
som zadriemal, už mi zvonil telefón. Triasol som sa ako osika, keď
som vstával z postele a bral som telefón do rúk. Volala Irenka. „Maroš, krvácam, idú ma operovať. Veľmi sa bojím“. Tieto slová si veľmi dobre pamätám dodnes. V tej chvíli som nasadol do auta a veľmi
som sa ponáhľal za mojou milovanou Irenkou. Keď som prišiel, bola
už na operačnom sále. Priznám sa, že celý čas, čo som behal po
chodbe hore-dolu a čakal na koniec pôrodu, som sa hrozne triasol.
„Mojou nádejou je Pán“, túto a kopec iných piesní som si spieval v
duchu.
Modlil som sa k Bohu a ďakoval mu za túto chvíľu, že stojí pri
mojej Irenke a Lilly. Cítil som Božiu prítomnosť, pretože chvály a
modlitby ma napĺňali vierou a šťastím. Cítil som aj „revúceho leva“,
ktorý sa obšmietal okolo mňa a hovoril priamo ku mne, že moja žena
umrie. Povedal som: “zlý, choď preč, mojím jediným Pánom je Boh,
verím v Ježiša Krista, On je mojou spásou, On je mojou nádejou a
verím, že to, čo Boh zasľúbil, aj naplní“. Dobrorečil som Bohu a
chválil Ho. A pocítil som opäť pokoj.
A Boh ma úžasne potešil, keď ma detský lekár zavolal a dal mi do
rúk vytúženú Lilly. Neviem žiadnymi slovami opísať ten nádherný
pocit a aj teraz, keď to píšem, tak plačem od radosti. Áno, jedine
plačom a slzami viem vyjadriť tú radosť a vďaku nášmu Pánovi za
Dar, ktorý nám požehnal. Lilly bola nádherná, maličká a úplne zdravá. Veľmi milý bol aj lekár a sestra, ktorí boli pri tejto milej udalosti.
Po asi 15 minútach nádhernej oázy radosti som sa vrátil na svoju
asi 10 metrov dlhú chodbu a užíval som si naďalej chvíle radosti s
naším Tešiteľom, chválil som Boha a Jeho Syna.
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Po asi 1 hodine od narodenia Lilly a 2 hodinách od začiatku operácie som opäť pocítil ako sa „revúci lev“ vracia. Sestry behali po
chodbe s krvnými náhradami čoraz častejšie. Keď som sa snažil prečítať myšlienky z ich tvárí, tak moja viera sa začala topiť ako apoštol
Peter na rozbúrenom mori.
Vedel som, že mojou jedinou nádejou je Pán. Vo svojej mysli
som kričal z plných síl: “Haleluja, haleluja, haleluja...“. Donekonečna, neviem ako dlho to trvalo, ale cítil som, že jedine dobrorečenie
Bohu nás zachráni od zlého. Cítil som, ako posielam obrovský prúd
chvály do nebies, ako nejaký obrovský gejzír. To, čo sa stalo potom,
bolo úžasné. Náhle som pocítil neskutočne silnú energiu zhora. Ako
som stál, nedokázal som sa udržať na nohách, ale sadol som si na
lavičku a nemohol som sa ani pohnúť. Vedel som, že Boh je pri mne,
viem že prišiel osobne, lebo tá sila bola nekonečná. Radosť a pokoj,
ktorý som potom pocítil sa nedá opísať a odvtedy som to už nikdy
nezažil. Boh stál pri mne až do konca. Už neprišiel viac „revúci lev“.
Je zaujímavé, ako som paradoxne najťažšie hodiny svojho života
prežíval v úžasnej blízkosti Stvoriteľa, ktorý ma s láskou držal celých
8
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5 hodín na svojich ramenách a potešoval ma. Celých 5 hodín, čo som
čakal na koniec operácie som sa modlil, blahorečil Bohu a spieval
piesne.
Po veľmi dlhej operácii som videl Irenku ako ju v narkóze a na
prístrojoch , ale živú, odvážajú na ARO. Potom som sa konečne stretol s naším doktorom. Bol strašne bledý a vyčerpaný. Opísal mi
stručne priebeh operácie. V prognózach zotavovania bol veľmi opatrný. Manželka stratila 4,5 litra krvi, pre poruchu koagulácie – zrážanlivosti krvi !
Vrátil som sa domov okolo 7. ráno. Bol som preč vyše 6 hodín.
Doma som nemohol spať, ale čítal som si z Biblie a modlil sa. Okolo
10. som mohol navštíviť Irenku, samozrejme som to využil. Bola už
pri vedomí, síce bledá, ale komunikovala. Bola napojená na množstvo prístrojov a v tele mala kopec hadičiek, ale doktorka mi povedala, že jej stav je momentálne dobrý, stabilizovaný.
Cez obed ma poslali domov a dovolili mi, aby som sa vrátil poobede okolo 15. hodiny. Poobede ma hneď privítala doktorka so zlou
správou. Podozrenie na vnútorné krvácanie. Na oddelení ARO bol
veľký zhon a moju manželku zobrali na vyšetrenia. Okolo 17. hodiny
mi povedali, že ju musia opäť operovať a zastaviť vnútorné krvácanie. Primár gynekológie mi povedal, že je to veľmi zlé a nevie, či sa
to podarí. Toto bola pre mňa veľká rana. Opäť sa vrátili pochybnosti
a „revúci lev“ čakal na svoju príležitosť.
Modlil som sa, chválil Boha a spieval piesne. Cítil som, že už
nemám dosť síl, aby som aj túto operáciu psychicky zvládol. Prosil
som Boha o pomoc a On ju poslal. Volal som Jeffovi Talleymu. Povedal som mu, že Irenku idú zase operovať a že sa veľmi bojím. Jeff
sa ponúkol, že príde za mnou. Povedal som mu, že to asi nie je dobrý
nápad. Jeff naozaj prišiel a prišiel veľmi rýchlo. Keď som ho uvidel
vo dverách, tak som bol neskutočne vďačný, že ma nepočúvol, ale
tvrdohlavo došiel, aby zdieľal moje trápenie. Modlil sa so mnou, keď
ja som už nevládal. Objal ma a ja som opäť vedel, že Boh poslal
svojho milovaného služobníka Jeffa, aby mi pomohol.
Zborové listy 4 / 2013
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Operácia trvala 1 a pol hodiny, ale podarila sa, aj keď Irenka opäť
stratila veľa krvi.
Irenka strávila na oddelení ARO dokopy 10 dní. Celý ten čas nevidela malú Lilly. Denne som na oddelení ARO trávil 6 až 8 hodín a
to aj napriek tomu, že tam majú povolené návštevy len pol hodiny
denne v čase od 15:30 do 16:00. Tento čas sme prežili rozhovormi o
Lilly, o deťoch, pri Božom Slove a modlitbách. To, čo sa dialo počas
týchto dní na oddelení ARO, bolo veľkým svedectvom pre celý personál oddelenia.
Na 11. deň sa Irenka konečne stretla s Lilly a veľmi si poplakala
od šťastia. Domov sme sa vrátili po 17 dňoch od pôrodu. Doma sa
Irenka už rýchlo zotavovala a po čase sa začala starať o naše krásne
bábätko.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým bratom a sestrám vo viere, že sa modlili za moju drahú manželku. Veľmi si to vážime. Ďakujeme.
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Janka Kleinová mi vtedy povedala, že Boh odmení našu vieru.
Áno, je to presne tak. Ak aj máme pocit, že naša viera je malá, ale ak
ju celú sústredíme na Boha, tak nás odmení. Zažil som to a je to
úžasná skúsenosť. Ďakujem Ti, Bože.
Váš brat Maroš Madáč

Svetový deň modli
modlitieb
Dňa 01.03.2013 sa uskutočnila ekumenická bohoslužba SDM
(svetového dňa modlitieb) v priestoroch nášho zboru. Tento rok ju
pripravili kresťanské ženy z Francúzska na tému: Prišiel som ako
cudzinec a prichýlili ste ma. Tohtoročný deň bol venovaný postaveniu emigrantov vo Francúzsku.
Do programu sa zapojilo 12 sestier z ôsmich cirkví v Košiciach.
Slovom - kázňou nám poslúžil brat kazateľ Betina. V duchu posolstva SDM sa zamyslel nad otázkou, či nie sme cudzincami aj v našich osobných a rodinných vzťahoch.
Na konci bola vykonaná zbierka pre ženy Francúzska na projekt
La Cimade, ekumenickú organizáciu, ktorá pomáha emigrantkám.
Po skončení boli všetci účastníci zhromaždenia pozvaní na malé
občerstvenie a ďalšie neformálne spoločenstvo.
Všetci sme boli vďační za prijaté požehnanie a posolstvo SDM
žien Francúzska.
V. Oravcová
Zborové listy 4 / 2013
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Ekumenický pašiový sprievod v Košiciach.
Veľká noc prišla tohto roku zavčasu – devätnásty ekumenický
pašiový sprievod v Košiciach sa uskutočnil 29. marca na Veľký piatok. Tohtoročnou témou pre spomienku Kristovho utrpenia bol 22.
žalm – žalm Dávidov, ktorého začiatok je aj jedným zo vzdychov
Pána Ježiša na kríži:
„Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? ...“
Sprievod začal prvým zastavením tradične pri bráne Jakabovho
paláca na konci Mlynskej ulice. Stretli sa tu zástupcovia cirkví, združených v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická a. v. cirkev, Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka
cirkev a košická Teologická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok. Husté sneženie a hrubá vrstva snehovej kaše na chodníkoch odradila od pochodu mnohých, dostavilo sa len niekoľko desiatok
účastníkov.
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Kvôli nepriaznivému počasiu boli spočiatku aj problémy
s ozvučením, a preto sa organizátori rozhodli vynechať putovanie po
zasnežených uliciach. Celý sprievod prešiel do neďalekého evanjelického kostola na Mlynskej ulici, a tu odzneli všetky príspevky
a piesne – už len ako symbolické zastavenia krížovej cesty.
Počiatočné verše uvedeného Dávidovho žalmu sú výkrikom zúfalca, ktorý sa ocitol v bezvýchodiskovej situácii, opustený - bez
pomoci, a najmä bez akejkoľvek nádeje na únik. Presne takto sa cítil
Kristus, keď dobrovoľne a s láskou na seba prevzal všetky naše hriechy, keď naňho doľahli všetky zlyhania i zrady ľudí celého sveta a
oddelili Ho od Boha.
Udalosti Veľkej noci nám však dnes zároveň poskytujú nádej, že
ak vezmeme všetci svoje vlastné kríže a budeme nasledovať Pána
Ježiša, dobrovoľne a s láskou, potom máme nádej a nový život
v Pánovi, ktorý vstal z mŕtvych.
TM
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Staršovstvo infor
informuje
.
•

Novým šéfredaktorom Zborových listov bol menovaný br. M.
Bielik.

•

Br. M. Motýľ prezentoval návrh na úpravu zborovej kancelárie. Hlavnou zmenou je navrhované vytvorenie nového okna
v severnej stene. Návrh je daný k ďalšej diskusii.

•

Staršovstvo odsúhlasilo vyhlásenie účelových zbierok k
úprave lavíc a podpore detského letného tábora.

•

Staršovstvo
diskutovalo
o koncepcii
v Michaľanoch a Vítkovciach.

•

Konferencia pracovníkov s deťmi sa uskutoční v Bardejove
19.-21.4.

•

26.-27.4. sa v Prešove uskutoční vs. stretnutie mládeže.

•

Spoločná konferencia CB sa spolu s národnými konferenciami CB uskutoční v Brne v dňoch 9.-11.5. Prosíme o modlitby
za múdrosť delegátov pri prejednávaní navrhovaných závažných zmien.

ďalšej

práce

Zapísal Ivan Žežula

14
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Organizačné informácie
Pravidelné stretnutia:
Nedeľné zhromaždenie: o 10.00 hod. v modlitebni.
Biblické hodiny: v stredu o 18:15 hod. v modlitebni.
Program pre deti: malá a veľká besiedka: počas nedeľného zhromaždenia.
Mládež: v pondelok o 17:30 hod v učebni modlitebne.
Dorast: v piatok o 17:00 hod v učebni modlitebne.
Biblická skupinka: v štvrtok o 17:00 hod u sestry
L. Mišákovej
Kazateľ je k dispozícii k pastoračným rozhovorom v každom čase.
Kontakty:
kancelária zboru: 055/622 5424; kaz. R. Betina 0905 347 550

Služba pri ozvučení: Ján Havrila

Služba prekladu kázne: Daniel Liška

Modlitebné podnety:
Za
Za
Za
Za
Za
Za

brata kazateľa R.Betinu a jeho rodinu
všetky stretnutia v zbore, za ich duchovný úžitok
duchovnú jednotu zboru
evanjelizačnú a svedeckú službu
misiu doma a v zahraničí
rodiny za výchovu deti v duchu evanjelia
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Program na mesiac aprí
apríl
ríl
1.4.
3.4.
4.4.
5.4.
7.4.
8.4.
10.4.
11.4.
12.4.

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi

14.4.

Ne

15.4.
17.4.
18.4.
19.4.
21.4.
22.4.
24.4.
25.4.
26.4.
28.4.
29.4.
1.5.
2.5.
3.5.
5.5.

Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne
Po
St
Št
Pi
Ne

Veľkonočný pondelok
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
16:00 Stretnutie rodín
17:30 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10:00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
17:00 Mládež
18.15 Biblická hodina / kaz. R. Betina /
17:00 Skupinka (u sestry Mišákovej)
17.00 Dorast
10.00 Zhromaždenie / kaz. R. Betina /
Zmena programu vyhradená.

Zborové listy vydáva Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31, Košice.
Len pre vnútornú potrebu.
Uzávierka nasledujúceho čísla je v nedeľu 28.4.2013.
Za príspevky vopred ďakujeme.
Redakcia: M. Bielik, I. Žežula, D. Klincková,
br. kaz. R. Betina, M. Petrejčík (grafická úprava).
Jazyková korektúra: M. Bielik.
Web: http://www.cbke.sk
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